
ZARZ1\DZENIE Nr B1q1 NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia AO U,deqo 2020 r. 

w sprawie obchlzenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ przesylu 
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy 

Skalnej 54A, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 
w obr~bie W-ll jako dzialka 0 numerze 366. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) oraz uchwaly 
Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia 
zgody na obcictzanie nieruchomosci gruntowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Postanawiam obcictzyc nieruchomosc stanowictcct wlasnosc Miasta Lodzi, 
polozonct w Lodzi przy ulicy Skalnej 54A, oznaczonct w ewidencji gruntow i budynkow 
w obr~bie W -11 jako dzialka 0 numerze 366, uregulowanct w ksi~dze wieczystej 
nr LDIM/00052659/7, ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnoscictprzesylu. 

2. Obcictzenie ograniczonym prawem rzeczowym sluzebnoscict przesylu 
nieruchomosci, 0 ktorej mowa w ust. 1, polegac b~dzie na prawie korzystania z tej 
nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem: 
1) posadowionego na niej urzctdzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacj i 

sanitarnej d = 0,15 m; 
2) pasa ochronnego od sieci wodoci~owej 0 150 mm posadowionej na dzialce sctsiedniej 

o numerze 395/3 w obr~bie W -II. 
3. Sluzebnosc przesylu ustanawia si~ na czas nieoznaczony na rzecz przedsi~biorcy 

przesylowego - Lodzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. z siedzibct w Lodzi. 
4. Powierzchni~ gruntu zaj~tct pod sluzebnosc przesylu, 0 ktorej mowa w ust. 1, okresla 

si~ na 149 m2. 
5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowictca zalctcznik do zarzctdzenia. 
6. Sluzebnosc ustanawia si~ za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona 

w oparciu 0 operat szacunkowy sporzctdzony przez rzeczoznawc~ majcttkowego, 
powi~kszonym 0 nalezny podatek V AT. 

§ 2. Wykonanie zarzctdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania 
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majcttkiem Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dhiem"'~dania. 
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